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MONTENEGRÓI NYRALÁS 
HOTEL VILA FONTANA ** AUTÓBUSSZAL  

2022. Június 18-27. (7 éj/10 nap) 
FÉLPANZIÓVAL (REGGELI, VACSORA) SZOLNOKI INDULÁS 
Felnőtt ár: 154.900Ft/fő Gyermek ár 3-4. ágyon 11,99 éves korig: 130.900 Ft/fő 

Előfoglalási kedvezmény 10.000 Ft / fő felnőtt és gyermek árból is 2022.03.31-ig! 
Egyágyas felár 49.900 Ft 

Utazás részletei 

Rövid ismertető: Tengerparti pihenéssel, fürdőzéssel egybekötött programjaink során felkeressük a 

gyönyörű mediterrán sétánnyal rendelkező Bar városát, illetve fakultatív programok keretében 
a montenegrói hegycsúcsok ölelésében fekvő Kotori-öblöt, ringatózhatunk a természeti kincsekben gazdag 
Skadari-tavon, fürödhetünk a vadregényes öbölben és a smaragd színű tiszta tengerben. Sétálhatunk a 
mesébe illő Dubrovnik ódon utcáin. A balkánt átszelő utazásunkat, a "Sasok földjének" (Albánia) fővárosa, 
Tirana koronázhatja meg . 
Szállás fekvése: Čanj kis település, de ideális turistahely a pihenni vágyóknak. Sutomore és Petrovac 
között helyezkedik el a bári riviérán. Igazi kikapcsolódást nyújt 1200 méter hosszú kavicsos-homokos 
strandjával. A lépcsőzetes elrendezésű szálloda jellegű villa 200 m-re az aprókavicsos, lassan mélyülő 
strandtól, egy domboldalon található, Canj település központjától pedig 500 m-re. 
Szobák: 2-3-4 ágy (a családi szoba 2 pótággyal), fürdőszoba, igény szerint klíma (2 €/szoba/éj), hűtő, 
erkély. 
Ellátás: bővített kontinentális reggeli, 3 menüből választható vacsora salátabárral kiegészítve. 
Szolgáltatások: étterem nagy terasszal, bár, széf a recepción (térítés ellenében), WIFI a recepció 
környékén ingyenes, internetsarok térítés ellenében, TV rész, zenés terasz, parkoló. A strandon zuhanyzó, 
nyugágyak és napernyők bérelhetők (kb. 5-7 € / 2 nyugágy és 1 napernyő / nap), strandröplabda, vízi bicikli térítés ellenében. 

Az ár tartalmazza: 7 éjszaka szállást félpanziós ellátással, a szálloda szolgáltatásait a leírásnak megfelelően, az utazás költségét nyugati típusú légkondicionált 
autóbusszal, csoportkísérőt irodánk részéről az út teljes időtartamára, valamint helyi magyar nyelvű idegenvezetőt a helyszínen, és az idegenforgalmi adót. 
Az ár nem tartalmazza: A kombinált utazásképtelenségre vonatkozó- és utasbiztosítást, mely 18 és 70 év között 9.000 Ft /fő 70-80 éves kor között 15.000 Ft 0-17 év 
között 7.500 Ft / fő, valamint a fakultatív programokat! 

Részletes  p rogramleí rás  és k i rándu lások magyar nyelvű he ly i  idegenveze tővel  
5  K I R Á N D U L Á S  A K C I Ó :  1 7 0  € / F Ő  H E L Y E T T  1 5 0  €  / F Ő !

1. nap Indulás este kb. 20:00 órakor Szolnokról. Éjszaka az autóbuszon, utazás pihenőkkel.
2. nap Érkezés Canj-ba a délutáni órákban, szállás elfoglalása, strandolás és vacsora.
3. nap: Pihenés vagy egy félnapos ajándék kirándulás Bar, Stari Bar
Ízletes reggeli után felkeressük Bar városát, ahol pálmákkal és leanderekkel tarkított gyönyörű mediterrán sétány vezet minket a strandoktól egészen a kikötőig. A 
hangulatos tengerparti úton kellemes kávézókba, koktélbárokba botlik az ember. A parttól eltávolodva, Stari Bar óvárosa és az ódon vár az elmúlt évszázadok 
fantasztikus építészeti, történelmi örökségét eleveníti fel. Meglátogatjuk a legendák világát idéző „Olive a Mirovica” nevű olajfát, melynek kétezer éves ágai alatt számos 
haragos család békült ki. 
4. nap: Pihenés vagy fakultatív kirándulás: Kotor, Kotori öböl, Budva és sonkakóstoló
Mesébe illő élmény csalogat az egész napos fakultatív autóbuszos kirándulásra. Utunk a lenyűgöző Kotori-öböl keleti csücskébe, magas hegyek ölelésében fekvő festői 
Kotor városába vezet. A világörökség részeként számon tartott középkori város labirintus jelegű szűk utcáin, változatos templomok körüli tereken sétálva, az élménytől 
lelassul a szívdobogás. Autóbuszunkkal a tengerpart mentén megkerüljük a Kotori öblöt, hogy feltöltődjünk táj szépségével. Természetesen megállunk, hogy közelről 
megismerjük Perast kicsi központját. Majd délre, Budva városába vezet utunk, ahol a modern világ és a középkor egyedi összhangban egészíti ki egymást, mely 
eredetileg egy kis szigetre épült. Sétánk után továbbhaladunk a szálláshelyünkre. Megkóstoljuk a messze földön híres Njegus szárított sonkát, melyet leöblítünk egy 
pohár jó borral. Részvételi díj: 38 EUR/fő. 
5. nap: Pihenés vagy „fishpiknik” (félnapos)
Fürdéssel és halas tízóraival egybekötött hangulatos hajókirándulás egy lakatlan és gyönyörű öbölhöz. Ez a nap egy valódi kikapcsolódás mindennapokból a kristály 
tiszta Adriai tenger mellett, egy pohár borral és ízletes ebéddel, melyet a hajó legénysége készít nekünk. Részvételi díj: 28 EUR/fő.  
6. nap: Pihenés vagy fakultatív kirándulás Dubrovnikba 
A világörökség egyik büszkeségét keressük fel az egész napos fakultatív autóbuszos kirándulásunkon. Városnézés helyi idegenvezetőnkkel a költők által „földi 
mennyországnak” nevezett Dubrovnikban. A Földközi-tenger térségének műemlékekben és kulturális örökségekben egyik leggazdagabb városában sétálva pár órára 
visszatérünk a múltba: Pile kapu, Mincena torony, Szt. Balázs templom. Utána mindenki kedvére barangolhat a hangulatos ódon utcákon, és a fantasztikus panorámával 
rendelkező várfalon. Részvételi díj: 35 EUR/fő. 
7. nap: Pihenés vagy fakultatív kirándulás: Albánia (Kruja, Tirana, kóstoló) 
Elképzelhetetlenül sok felfedezés vár minket az egész napos autóbuszos fakultatív kiránduláson Albániában, a Sasok Földjén. Szkander bég szülővárosában, Krujaban 
kezdünk, ahol minden a nemzeti hős nevéhez fűződik. Sétánkat a „törökverő hős” lenyűgöző kilátást nyújtó váránál kezdjük – Albánia legrégebbi, hangulatos bazársorán 
áthaladva - majd a bég életét bemutató Néprajzi Múzeum épületeinél folytatjuk. Számos látnivaló található a hegyoldalba épült városban, köztük a Bektashi Teke 
derviskolostor is. Az óvárosi séta keretében rövid vásárlásra is lehetőség van. Továbbutazás Albánia nyüzsgő, színes fővárosába Tirana-ba. Városnézésünk során 
megtekintjük az egyedülálló látnivalókat, mint az Et'hem Bey mecset, az Óratorony, Egyetemi negyed, Új ortodox templom, Block negyedben Hodzsa lakóháza, Elnöki 
Palota. Utunk során megkóstoljuk az albán specialításokat is. Részvételi díj: 40 EUR/fő. 
8. nap: Pihenés vagy fakultatív kirándulás: Skadari-tó
Különleges természeti kincseket tartalmaz a félnapos fakultatív kirándulás a térség legnagyobb tavához, a festői szépségű Skadari-tóhoz. A területen Montenegró 
Albániával osztozik, ahol egyben megcsodálhatjuk Európa leggazdagabb madárrezervátumát is. Gasztronómiai ismeretünket egy ízletes ebéddel egybekötött 
hajókázáson gazdagítjuk, miközben gyönyörködhetünk a hajót körbeölelő varázslatos víztükörben és tájban. Részvételi díj: 29 EUR/fő. 
9. nap: Hazautazás Magyarországra pihenőkkel
Reggeli után bepakolás az autóbuszba, majd indulás Magyarországra, útközben pihenőkkel. Érkezés Szolnokra a késő éjszakai / kora hajnali órákban. 

Az ajánlatban feltüntetett árak 1 € = 380 HUF árfolyamig érvényesek! Belépők a helyszínen: kb. 35-40 €/fő. 
Az úthoz tartozó minimum létszám 35 fő! Jelentkezés a programra 40% előleg befizetésével. A fakultatív programok minimum létszáma 25 fő/ kirándulás! 

A programok sorrendje a helyi viszonyok függvényében változhat! 
FIGYELEM! Az albán fakultatív kiránduláson résztvevők úti okmányának a beutazástól számított 3 hónapig még érvényesnek kell lennie!

Díjmentes vidéki felszállási lehetőségek:Tiszekécske- Szolnok- Rákóczifalva- Martfű- Tiszaföldvár- Szentes- Hódmezővásárhely- Szeged útvonalon 


